
 
 

 

MASS EVENTS, 80-462 GDAŃSK, AL. JANA PAWŁA II 4A/25 MAIL: BIURO@ZURAWGDANSK.PL  

	

 

Na nogach i kołach wokół Pachołka – biegi 
cross country i wyścigi kolarskie MTB XC. 
Zapisz się i weź udział w rywalizacji dla 
każdego w Lasach Oliwskich! 

 
VO2Max MTB Team Gdańsk wraz z marką mass events zapraszają w dniach 
25/26 września na dwie imprezy rekreacyjno-masowe pod nazwą „Na Nogach i 
Kołach wokół Pachołka”, które zostaną zorganizowane na terenie Lasów 
Oliwskich w Gdańsku. Partnerami głównymi wydarzenia są Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Miasto Gdańsk. Start i meta 
będą zlokalizowane w Lasach Oliwskich, w okolicy ulicy Tatrzańskiej. 

 
„Na Nogach i Kołach wokół Pachołka” to wydarzenie wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom entuzjastów aktywnego spędzania czasu na dwa najpopularniejsze 
sposoby – na własnych nogach oraz rowerowych kołach.  
Leśne trasy w okolicy wzgórza Pachołek w Gdańsku Oliwie, gdzie piękno przyrody łączy 
się ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, to idealne miejsce na tego typu 
rekreację.  
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W sobotę trasami zawładną biegacze cross country, w niedzielę z kolei kolarze MTB. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i umiejętności. Także dzieci  
i młodzież będą mogły rywalizować w swoich kategoriach wiekowych. Warto dodać, że 
udział zawodników niepełnoletnich nie podlega opłacie za pakiet startowy. 
Gorąco zapraszamy do udziału reprezentacje szkół. Dla najlepszych czekają nagrody – 
finansowe (w przypadku dorosłych) oraz rzeczowe (dzieci i młodzież). Zapisy na stronie 
internetowej: https://elektronicznezapisy.pl/event/6263/strona.html (biegi cross 
country) lub https://elektronicznezapisy.pl/event/6266/strona.html (wyścigi kolarskie 
MTB XC).   
 
„Na Nogach i Kołach wokół Pachołka” to dwie niezależne, niemal całodniowe imprezy, 
promujące ruch na świeżym powietrzu, ale też normalna sportowa rywalizacja, gdzie na 
najlepszych czeka sporo nagród – rzeczowych oraz finansowych. Serdecznie zapraszamy 
25 i 26 września do Gdańska! Widzimy się przy ul. Tatrzańskiej w Oliwie.  
Więcej informacji na stronie internetowej: https://nanogachikolach.pl 
Kontakt do organizatorów: biuro@zurawgdansk.pl lub kontakt@vo2maxmtbteam.pl 
Głównymi partnerami imprezy są: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu oraz Miasto Gdańsk.  
 
KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE 

BIEGI CROSS COUNTRY (25.09.21) 

Program zawodów 
 
Godz. 08:00 - 12:00  Wydawanie pakietów startowych 
Godz. 10:00 - 10:10  Bieg dzieci do 10 l. - 500 m 
Godz. 10:30 - 10:50  Bieg kategorii MK 11-12/13-14 l. - 1500 m 
Godz. 11:10 - 11:40  Bieg kategorii MK 15-17 l. - około 3000 m - 1 pętla 
Godz. 12:00 - 13:30  Bieg kategorii MK30, MK40, MK50+ - około 9 000 m - 3 
pętle 
Godz. 14:00 - 15:30  Bieg kategorii ELITA MK - około 12 000 m - 4 pętle 
 
Zawody odbędą się na dystansach 500 m, 1500 m i pętli o długości około 3000 m. 
Zawody trwają do czasu, aż lider biegu przekroczy linię startu/mety w określonym wyżej 
przedziale czasowym. Kolejni zawodnicy kończą zawody po przekroczeniu linii 
startu/mety niezależnie od ilości przebiegniętych okrążeń. 
 
Kategorie dzieci i młodzieży (kryterium wiekowym jest rocznik urodzenia): 
 
Dzieci do lat 10 (chłopcy i dziewczęta) 1 mała pętla (dystans ok. 500 m) 
 
Dziewczęta: 
Kategoria 11 – 12 lat     3 małe pętle (dystans ok. 1500 m) 
Kategoria 13 – 14 lat    3 małe pętle (dystans ok. 1500 m) 
Kategoria 15 – 17 lat     1 pętla (dystans ok. 3 km) 
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Chłopcy: 
Kategoria 11 – 12 lat     3 małe pętle (dystans ok. 1500 m) 
Kategoria 13 – 14 lat    3 małe pętle (dystans ok. 1500 m) 
Kategoria 15 – 17 lat     1 pętla (dystans ok. 3 km) 
 

WYŚCIGI KOLARSKIE MTB XC (26.09.2021) 

Program zawodów: 
 
Godz. 08:00 – 13:00  Wydawanie pakietów startowych 
Godz. 10:00 - 10:10  Wyścig dzieci do 10 lat, K 11/12, M11/12 l. 
Godz. 10:30 - 10:50  Wyścig kategorii MK 13/14 l. 
Godz. 11:10 - 11:40  Wyścig kategorii MK 15/17 l. 
Godz. 12:00 - 12:45  Wyścig kategorii K Elita, K3, K4, K5+, M5+ 
Godz. 13:10 - 14:10  Wyścig kategorii M3, M4 
Godz. 14:30 - 15:30  Wyścig kategorii M Elita 
Czasy zakończenia wyścigów - to orientacyjne czasy zwycięzców, po których nikt nie 
wjeżdża już na kolejną pętle.  
 
Dystanse i kategorie wiekowe  
 
Zawody odbędą się na dystansach 700 m i pętli o długości około 3000 m. Zawody trwają 
do czasu, aż lider wyścigu przekroczy linię startu/mety w określonym wyżej przedziale 
czasowym. Kolejni zawodnicy kończą zawody po przekroczeniu linii startu/mety 
niezależnie od ilości przejechanych okrążeń. 
 
Kategorie dzieci i młodzieży (kryterium wiekowym jest rocznik urodzenia) 
 
Dzieci do lat 10 (chłopcy i dziewczęta) 1 małe okrążenie (dystans ok. 700 m) 
 
Dziewczęta: 
Kategoria 11 – 12 lat     1 małe okrążenie (dystans ok. 700 m) 
Kategoria 13 – 14 lat    1 okrążenie (dystans ok. 3 km) 
Kategoria 15 – 17 lat     3 okrążenia (dystans ok. 9 km) 
 
Chłopcy: 
Kategoria 11 – 12 lat     3 małe okrążenia (dystans ok. 2 km) 
Kategoria 13 – 14 lat    2 okrążenie (dystans ok. 6 km) 
Kategoria 15 – 17 lat     3 okrążenia (dystans ok. 9 km) 
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ZAPISY  

Osoby indywidualne zgłaszające swój udział w organizacji zawodów dokonują uiszczenia 
opłaty startowej poprzez system płatności elektronicznych w systemie zapisów na 
stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/6263/strona.html (biegi cross country) lub 
https://elektronicznezapisy.pl/event/6266/strona.html (wyścigi MTB XC).  
 
Zapisy grupowe (powyżej 5 osób) organizator przyjmuje do 17 września 2021 r. - opłata 
startowa od osoby wynosi 50 zł, zgodnie z punktem VII regulaminu. Wpłat należy 
dokonywać przelewem: mBank 47 1140 2004 0000 3802 7611 6900, wpisując w tytule 
przelewu „PAKIET STARTOWY PACHOŁEK za 5 zawodników – nazwa teamu). 
 
Z opłat startowych zwolnieni są zawodnicy kategorii wiekowych do 17 roku życia. Osoby 
niepełnoletnie, indywidualnie zgłaszające swój udział w zawodach, mogą to zrobić w 
systemie zapisów na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Warunkiem udziału osoby 
niepełnoletniej jest okazanie przed odbiorem pakietu startowego, podpisanego przez 
rodziców lub opiekunów prawnych dokumentu (do pobrania TUTAJ), zawierającego  
stosowne zgody na udział w zawodach. W przypadku zgłoszeń grupowych ze strony 
szkół lub uczelni prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@zurawgdansk.pl 
 

PAKIET STARTOWY – BIEGI CROSS COUNTRY 

DZIECI I MŁODZIEŻ 

Koszulka  

Baton Owsiany 

Woda 

Numer startowy z chipem do pomiaru czasu (do zwrotu po zakończeniu rywalizacji) 

Opaska umożliwiająca wstęp do miasteczka zawodów 

Medal 

Bufet na trasie 

Posiłek 

Serwis fotograficzny 

Serwis video 

Profesjonalne zabezpieczenie i oznaczenie trasy imprezy 

Zabezpieczenie medyczne imprezy 

Nagrody rzeczowe dla najlepszych 
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PAKIET STARTOWY – WYŚCIGI KOLARSKIE MTB XC 

DZIECI I MŁODZIEŻ  

Koszulka  

Baton Owsiany 

Woda 

Numer startowy z chipem do pomiaru czasu (do zwrotu po zakończeniu rywalizacji)  

Opaska umożliwiająca wstęp do miasteczka zawodów 

Medal 

Posiłek 

Bufet na trasie 

Serwis fotograficzny 

Serwis video 

Profesjonalne zabezpieczenie i oznaczenie trasy imprezy 

Zabezpieczenie medyczne imprezy 

Nagrody rzeczowe dla najlepszych 

 

 

 

 


